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Temats: Īrijas parlamenta Pārstāvju palātas pamatots atzinums par priekšlikumu Padomes 
direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Īrijas parlamenta Pārstāvju palātas pamatots atzinums 
par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

ĪRIJAS PARLAMENTA PĀRSTĀVJU PALĀTAS
PAMATOTS ATZINUMS PAR

PRIEKŠLIKUMU PADOMES DIREKTĪVAI PAR KOPĒJO KONSOLIDĒTO UZŅĒMUMU 
IENĀKUMA NODOKĻA BĀZI (COM(2011)121)

1. Komisija nav pienācīgi izpildījusi procedūras prasības (5. pants Protokolā Nr. 2) iesniegt sīki 
izstrādātu ziņojumu ar kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, kas ļautu valstu parlamentiem 
pilnībā izvērtēt šāda veida pārrobežu priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam. Bez 
pietiekamiem pierādījumiem ir grūti secināt, ka ES tiesību aktu pasākums ir nepieciešams un 
sniedz lielākas priekšrocības nekā individuāla darbība.

2. Priekšlikums neatbilst nepieciešamības un lielāku priekšrocību pārbaužu salīdzinošās efektivitātes 
prasībām.

Komisijas priekšlikums vai ietekmes novērtējums nepierāda, ka:

a. ES tiesību akts ir pilnīgi pamatoti labākais veids, lai sasniegtu priekšlikuma plašākus 
mērķus. Nav pierādīts, ka dalībvalstu pašu darbības (t. i., neformāla koordinācija vai 
divpusēji risinājumi) nevar būt vienlīdz efektīvas, lai novērstu fiskālos traucēkļus pārrobežu 
darbībai, kuri, kā tiek apgalvots, tiks likvidēti.

b. 27 atšķirīgas valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas kavē iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību. Pieņemot priekšlikumu, faktiski katrā valstī tiks ieviesta otra, paralēla darbības 
sistēma, kas neveicinās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu vienkāršošanu un efektivitāti 
Eiropas Savienībā.

c. Publicētā priekšlikuma ierobežotā darbības joma paredz ļoti lielu uzņēmumu, nevis mazāku 
uzņēmumu vajadzībām atbilstīgas lielākas priekšrocības. Visās 27 dalībvalstīs jānovērš 
esošie darbības un tirdzniecības šķēršļi jauniem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šis 
aspekts nav iekļauts priekšlikumā, un tāpēc ar šādu priekšlikumu nevar īstenot tajā 
noteiktos mērķus.
Šis trūkums ir radījis bažas, ka priekšlikums var būt vairāk piemērots lielākām dalībvalstīm.
To apstiprina pētījumu rezultāti, kas parāda, ka Īrija būs to sešu valstu grupā (līdzās 
Portugālei, Polijai, Somijai, Čehijai un Bulgārijai), kuras KKUINB sistēma negatīvi 
ietekmēs visvairāk.

3. Pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, ir skaidrs, ka priekšlikums var būtiski un, iespējams, 
nevienlīdzīgi ietekmēt izmaksas atsevišķu dalībvalstu starpā. Trūkst konkrētu un kvantitatīvu 
novērtējumu, kas atspēkotu šādus politikas rezultātus, jo īpaši, ņemot vērā no uzņēmuma 
ienākuma nodokļiem gūtu budžeta ieņēmumu skaidru samazināšanās risku, tāpat kā paredzamo 
IKP, nodarbinātības un ārvalstu investīciju samazinājumu, ko piedzīvos vairākas dalībvalstis.

4. Daudzi priekšlikuma pamatojumi faktiski ir balstīti uz pieļāvumiem, un nav pieejami pietiekami 
dati par šīs jaunās politikas ietekmi. Komisija paskaidrojuma rakstā pati atzīst, ka
„ietekme uz dalībvalstu ieņēmumiem galu galā būs atkarīga no valsts izvēlētās politikas attiecībā 
uz dažādu nodokļu instrumentu vai piemērojamo nodokļu likmju salikuma iespējamo 
pielāgošanu. Tādējādi ir grūti paredzēt precīzu ietekmi uz katru dalībvalsti”.
Tomēr priekšlikums paredz ES uzņēmumu ienākuma nodokļu bāzes efektīvu sadalīšanu 
dalībvalstu starpā, pamatojoties uz jauniem sadalījuma faktoriem. Galvenais vājais punkts, kas 
nav risināts priekšlikumā vai ietekmes novērtējumā, ir jautājums, kāpēc 27 dalībvalstis varētu 
apstiprināt šo tiesību aktu, ja tam ir tik nevienlīdzīgi politikas rezultāti?

5. Kā arī, sasaistot direktīvas finanšu ietekmi ar valsts tiešo nodokļu politikas lēmumiem, iespējams, 
zudīs attiecīgās kompetences robežas. Pamatoties uz līgumiem, tiešā uzņēmuma nodokļa joma 
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nav Komisijas kompetencē. Nedrīkst ierosināt ES tiesību aktus, kas netieši skar valsts 
suverenitāti, lai mazinātu no tiem izrietošo negatīvo finanšu ietekmi.

2011. gada 17. maijā
SASKAŅĀ AR REGLAMENTA 103. PANTU IZVEIDOTĀS ĪPAŠĀS 
KOMITEJAS

ZIŅOJUMS, KAS SNIEGTS SASKAŅĀ AR REGLAMENTA 105. PANTU, PAR 
PRIEKŠLIKUMU PADOMES DIREKTĪVAI PAR KOPĒJO KONSOLIDĒTO UZŅĒMUMU 

IENĀKUMA NODOKĻA BĀZI (COM(2011)121)

Ievads
1. Subsidiaritātes princips ir noteikts LES 5. panta 3. punktā:

„Saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas 
tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi īstenot paredzētās 
darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī”.

5. panta 3. punkts arī nosaka īpašu atbildību valstu parlamentiem nodrošināt, ka ES iestādes piemēro 
principu saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu.

2. LES 5. panta 3. punktā paredzētā pārbaude faktiski ir „salīdzinošās efektivitātes” pasākums, kas 
ietver „nepieciešamības” pārbaudi un „lielāku priekšrocību” pārbaudi1:

(i) Nepieciešamība — vai ES darbība ir nepieciešama, lai sasniegtu priekšlikuma mērķi? Vai 
priekšlikuma mērķi var sasniegt vai pietiekami labi īstenot vienīgi ar ES darbību?

(ii) Lielākas priekšrocības — vai mērķis ir labāk sasniedzams ES līmenī, t. i., vai ES darbība 
dos lielākas priekšrocības nekā darbība dalībvalstu līmenī?

3. Lai palīdzētu valstu parlamentiem novērtēt atbilstību subsidiaritātes principam, Protokola Nr. 2 
5. pants skaidri paredz:

„Jebkurā leģislatīvā akta projektā jābūt iekļautam sīki izstrādātam ziņojumam, kas ļautu 
izvērtēt atbilstību subsidiaritātes principam un proporcionalitātes principam. Šajā ziņojumā 
jāiekļauj elementi, kas ļauj izvērtēt akta finansiālo ietekmi, un, attiecībā uz direktīvu, tās 
ietekmi uz noteikumiem, kas dalībvalstīm jāievieš…”.

4. Tādējādi, pamatojoties uz Līgumiem, ir ļoti skaidrs, ka, tāpat kā jebkuram jaunu tiesību akta 
projektam, arī KKUINB priekšlikumam

• jāpievieno pietiekami „sīki izstrādāts ziņojums”, kas ļautu valstu parlamentiem lemt par tā 
atbilstību subsidiaritātes principam;

• skaidri jāatbilst gan nepieciešamības, gan lielāku priekšrocību pārbaudes prasībām;
• saskaņā ar LES 5. panta 2. punktā noteikto kompetences piešķiršanas principu jāpierāda, ka 

Eiropas Savienība darbojas

                                               
1 House of Lords Note, Subsidiarity: Assessing an EU Proposal (November 2009)
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„tikai to kompetenču robežās, ko tai Līgumos piešķīrušas dalībvalstis, lai sasniegtu tajos 
paredzētos mērķus”.

Komitejas atzinums
5. Komisija ir ņēmusi vērā tieši Līguma noteikumus, un tā uzskata, ka KKUINB priekšlikums 

neatbilst subsidiaritātes principam. Iemesli ir izklāstīti turpmākajos punktos.

6. Komisija nav pienācīgi izpildījusi procedūras prasības (5. pants Protokolā Nr. 2) iesniegt sīki 
izstrādātu ziņojumu ar kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, kas ļautu valstu parlamentiem 
pilnībā izvērtēt šāda veida pārrobežu priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam, tāpēc ir 
grūti bez pietiekamiem pierādījumiem secināt, ka ES tiesību aktu pasākums ir nepieciešams un 
sniedz lielākas priekšrocības nekā individuāla darbība.

7. Priekšlikums neatbilst nepieciešamības un lielāku priekšrocību pārbaužu salīdzinošās 
efektivitātes prasībām.

Komisijas priekšlikums vai ietekmes novērtējums nepierāda, ka:

a. ES tiesību akts ir pilnīgi pamatoti labākais veids, lai sasniegtu priekšlikuma plašākus 
mērķus. Nav pierādīts, ka dalībvalstu pašu darbības (t. i., neformāla koordinācija vai 
divpusēji risinājumi) nevar būt vienlīdz efektīvas, lai novērstu fiskālos traucēkļus 
pārrobežu darbībai, kuri, kā tiek apgalvots, tiks likvidēti.

b. 27 atšķirīgas valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas kavē iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību. Pieņemot priekšlikumu, faktiski katrā valstī tiks ieviesta otra, 
paralēla darbības sistēma, kas neveicinās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 
vienkāršošanu un efektivitāti Eiropas Savienībā.

c. Publicētā priekšlikuma ierobežotā darbības joma paredz ļoti lielu uzņēmumu, nevis 
mazāku uzņēmumu vajadzībām atbilstīgas lielākas priekšrocības. Visās 
27 dalībvalstīs jānovērš esošie darbības un tirdzniecības šķēršļi jauniem maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Šis aspekts nav iekļauts priekšlikumā, un tāpēc ar šādu 
priekšlikumu nevar īstenot tajā noteiktos mērķus.

Šis trūkums ir radījis bažas, ka priekšlikums var būt vairāk piemērots lielākām 
dalībvalstīm. To apstiprina pētījumu rezultāti, kas parāda, ka Īrija būs to sešu valstu 
grupā (līdzās Portugālei, Polijai, Somijai, Čehijai un Bulgārijai), kuras KKUINB 
sistēma negatīvi ietekmēs visvairāk.

8. Pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, ir skaidrs, ka priekšlikums var būtiski un, 
iespējams, nevienlīdzīgi ietekmēt izmaksas atsevišķu dalībvalstu starpā. Trūkst konkrētu 
un kvantitatīvu novērtējumu, kas atspēkotu šādus politikas rezultātus, jo īpaši, ņemot vērā 
no uzņēmuma ienākuma nodokļiem gūtu budžeta ieņēmumu skaidru samazināšanās risku, 
tāpat kā paredzamo IKP, nodarbinātības un ārvalstu investīciju samazinājumu, ko 
piedzīvos vairākas dalībvalstis.

9. Daudzi priekšlikuma pamatojumi faktiski ir balstīti uz pieļāvumiem, un nav pieejami pietiekami 
dati par šīs jaunās politikas ietekmi. Komisija paskaidrojuma rakstā pati atzīst, ka
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„ietekme uz dalībvalstu ieņēmumiem galu galā būs atkarīga no valsts izvēlētās politikas attiecībā 
uz dažādu nodokļu instrumentu vai piemērojamo nodokļu likmju salikuma iespējamo pielāgošanu.
Tādējādi ir grūti paredzēt precīzu ietekmi uz katru dalībvalsti”.

Tomēr priekšlikums paredz ES uzņēmumu ienākuma nodokļu bāzes efektīvu sadalīšanu dalībvalstu 
starpā, pamatojoties uz jauniem sadalījuma faktoriem. Galvenais vājais punkts, kas nav risināts 
priekšlikumā vai ietekmes novērtējumā, ir jautājums, kāpēc 27 dalībvalstis varētu apstiprināt šo 
tiesību aktu, ja tam ir tik nevienlīdzīgi politikas rezultāti?

10. Kā arī, sasaistot direktīvas finanšu ietekmi ar valsts tiešo nodokļu politikas lēmumiem, iespējams, 
zudīs attiecīgās kompetences robežas. Pamatoties uz Līgumiem, tiešā uzņēmuma nodokļa joma nav 
Komisijas kompetencē. Nedrīkst ierosināt ES tiesību aktus, kas netieši skar valsts suverenitāti, lai 
mazinātu no tiem izrietošo negatīvo finanšu ietekmi.

Komitejas ieteikums
Saskaņā ar Reglamenta 103. pantu izveidotā īpašā komiteja tās 2011. gada 11. maija sanāksmē 
apstiprināja ziņojumu, kas sniegts saskaņā ar Reglamenta 105. pantu, par priekšlikumu Padomes 
direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. Komiteja, pamatojoties uz 
Reglamenta 105. panta 3. punkta b) apakšpunktu, iesaka šā ziņojuma 6.–10. punktā izklāstīto 
pamatoto atzinumu apstiprināšanai Īrijas parlamenta Pārstāvju palātā, un priekšsēdētājam 
jāiesniedz 1. pielikumā ietvertais priekšlikums Pārstāvju palātai saskaņā ar Reglamenta 
105. panta 3. punkta c) apakšpunktu.


